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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z14584
Vragen van de leden Slootweg en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over mensen die van tafel en bed
gescheiden zijn, dezelfde mantelzorgregels van toepassing voor de Algemene
Ouderdomswet (AOW) als op mensen die niet getrouwd zijn (ingezonden
10 augustus 2020).
Vraag 1
Zijn op mensen die van tafel en bed gescheiden zijn, dezelfde mantelzorgregels van toepassing voor de AOW als op mensen die niet getrouwd zijn?
Vraag 2
Kunt u precies aangeven welke regels omtrent samenwonen van toepassing
zijn op mensen die van tafel en bed gescheiden zijn? Kunnen zij aanspraak
maken op de tweewoningenregeling in het besluit «Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW»?
Vraag 3
Is u opgevallen dat in het «Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning
AOW» in artikel 2, lid 1, geen onderscheid gemaakt wordt tussen gehuwd en
ongehuwd gepensioneerden en dat de regeling dus van toepassing is op
beide categorieën?
Vraag 4
Herinnert u zich nog dat u schreef: «Nader wordt bezien of de voorlichting op
de website voldoende duidelijk is op dit onderwerp.[duurzaam gescheiden
leven]»1
Vraag 5
Klopt het dat er geen enkele informatie over het onderwerp «gescheiden van
tafel en bed» op de website staat, terwijl u wel aangeeft sinds 2016 projectmatig alle mensen die zo leven, te onderzoeken? Zou het u dus niet sieren de
informatie voor die mensen gewoon binnen twee weken heel helder op de
website te zetten?
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Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het onderzoek naar mogelijk AOW-fraude bij
duurzaam gescheiden koppels, Aanhangsel Handelingen II, 2019/20, nr. 3318.
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Vraag 6
Kunt u een overzicht geven van alle zaken over de tweewoningenregeling en
de AOW waarover de Centrale Raad van Beroep geoordeeld heeft?
Vraag 7
Is er een evaluatie gemaakt van het project van de controle van alle mensen
op samenwonen? Zo ja, kunt u die met de Kamer delen?
Vraag 8
Kunt u deze vragen een voor een en binnen 3 weken beantwoorden?
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